Bevestiging via email
Overschrijving op rekening BE88 735049620841 op
naam van Famke
Mededeling aantal personen + datum & artiest
Na ontvangst van de betaling krijgt u een
bevestiging via email

13/07/18 Aanvang 19u
22u Davy en Sasha
Bella Italia. 25€ per persoon
Een buffet met Italiaanse gerechten, zoals:
Koud: Tomaat mozzarella- Vitello tonatoPasta salade met tonijn-Tapenades
Warm: Spaghetti met 2 sausjes – Kalfslapje met
kappers en een tomaten sausje
Lasagne Bolognaise- Vegetarische pasta
Prijs per persoon: 25€
huiswijnen of Italiaanse wijnen aan 18.50€ per fles
20/07/18 Aanvang 19u
22u Jo Vally
49€ per persoon
Een menu met bediening aan tafel
Glaasje Cava met een hapje
Een fris slaatje met gebakken gamba staartjes,
spek, meloen en Serano ham
Een glaasje Le Versant chardonnay of rosé
Een stukje kalfs entrecote met een tapenade
van Parmezaanse kaas en kruiden
Verse warme groentjes – kroketjes en frietjes
een glaasje Le Versant Merlot
een dessertbuffetje met huisbereide gerechtjes:
Tira, bavarois assorti, chocolade mousse, ijsjes, enz..
Koffie / thee buffet en versnaperingen, waters incl.
27/07/18 Aanvang 19u
21u30 Lissa Lewis en Johan Vleugelers
Thema Belgie, Holland 25€
Een buffet met oa:
Tomaat met tonijn- versierde eitjes- Hollandse
maatjes- gerookte makreel
hesp met meloen- opgevulde ham- gerookte
kipfilet- zalm
verse slaatjes
Vidé en stoofvlees met frietjes
Wijntjes aan 18.5€
03/08/18 Aanvang 19u
22u Ive Renaarts
Thema Vlaams, BBQ 25€ per persoon
Een Vlaamse barbecue met oa:
Spareribs, Speenvarken rug-Chipolata- spekassortiment worstjes en brochetjes
Zalm op de grill
een uitgebreide salade buffet
Koude en warme sausjes
Aardappeltjes, pasta
Wijnen verkrijgbaar aan 18.5€

10/08/18 Aanvang 19u
22u Luc Steeno
39€ per persoon
Koud en warm buffet
een glaasje cava
Koud: Zalm belle vue- gerookte forel- gerookte makreel
- tomaatjes opgevuld eitjes versierd- tomaat mozzarella
- kip assortiment- Gandaham met meloen
Paté met uienconfijt- Vitello tonato
Warm: Gegrilde entrecote- Speenvarken rug- KipWarme en koude groentjes
Warme en koude aardappeltjes
Huiswijnen en andere dranken tegen betaling
17/08/18 Aanvang 19u
22u Willy Sommers
49€ per persoon
Een menu met bediening aan tafel
Glaasje Cava met een hapje
Een fris slaatje met gebakken gamba staartjes, spek,
meloen en Serano ham
Een glaasje Le Versant chardonnay of rosé
Een stukje kalfs entrecote met een tapenade van
Parmezaanse kaas en kruiden
Verse warme groentjes – kroketjes en frietjes
een glaasje Le Versant Merlot
een dessertbuffetje met huisbereide gerechtjes:
Tira, bavarois assorti, chocolade mousse, ijsjes, enz..
Koffie / thee buffet en versnaperingen, waters incl.
24/08/18 Aanvang 19u
22u Robby Longo
Thema Western BBQ 25 € per persoon
Een barbecue op de Oklahoma joe BQ gebakken.
met: Chicken Wings- Spareribs- hamburgers- vuurfakkels
pulled chicken met garnituur
een uitgebreide saladebar- sausjes en bicky broodjes
Jack patato
Halve liters bier verkrijgbaar
31/08/18 Aanvang 19u
22u live band Kontrair
Thema Vlaams , Breugeltafel 25€ per persoon
Een Breugel buffet met
Tomatenroomsoepje met bollekes
enkele frisse slaatjes- Wortel stamppot- gratin met kaas
Stoofvlees, boerenworsten, spek, kotelet- vleesballekes
met krieken, pens, erwten en worteltjes
Wijnen verkrijgbaar aan 18.5€,
halve liters bier aan schappelijke prijzen.

